
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 
CAMARA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Resolução n° 006/97 

Assunto: NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DE TESE NA UENF 

1. Apresentação da Tese 

a) Página. As teses deverão ser impressas em papel A4, com espaço 1,5 (um 
espaço e meio) e letra tipo arial, tamanho 12. A margem direita e inferior devem ter 2 
cm, a esquerda 3 cm e a superior a 2,5 cm; imprima a tese em apenas um lado da 
folha. 

b) Paginação. Enumere as paginas em algarismos arábicos, consecutivamente 
através dos capítulos, começando na primeira pagina do primeiro capítulo. 0 numero 
deve ficar no alto da folha, a 1,25 cm da borda superior. Enumere as paginas 
anteriores a primeira do primeiro capitulo com algarismos romanos, centralizando 
embaixo. 

2. Parte Preliminar 

a) Capa. A capa da tese, em cartolina 40kg plastificada cor cinza, deve conter os 
seguintes itens e dispostos na ordem que se segue: 

Titulo (caixa alta, centralizado no alto, letra tipo arial tamanho 14) 
Nome completo do aluno (caixa alta, negrito, centralizado, no meio da folha, letra 
tipo arial tamanho 14) 
Universidade Estadual do Norte Fluminense - UENF, (caixa alta, centralizado, 
letra tipo arial tamanho 14) 
Campos dos Goytacazes - RJ, (caixa alta, centralizado, no rodapé, letra tipo arial 
tamanho 12, uma espaço abaixo da UENF) 
Data (mês e ano), (caixa alta, centralizado, no rodapé, letra tipo arial tamanho 12) 

b) Pagina de Guarda. Pagina em branco entre a capa e a pagina de rosto 

 

 

 

 

 

 



c) Página de Rosto. Repetir os dados da capa, incluindo, a direita e abaixo do 
nome do candidate, informações sobre o titulo pretendido, (em letra arial tamanho 
12) ou seja: 
"Tese apresentada ao Centro...(nome),  da Universidade Estadual do Norte 
Fluminense, como parte das exigências para obtenção do titulo de Doutor (ou 
Mestre) em... (nome do Curso) 
(espaço-6) 

Orientador: Prof, (nome do orientador) (centralizado) 
(espaço-6) 

Campos dos Goytacazes - RJ, (centralizado) 
Data (mês e ano), (idem) 

d) Versus da Pagina de Rosto. Ficha catalográfica preparada pela Biblioteca 
Central da UENF. 

e) Pagina de Aprovação. repetir os dados da pagina de rosto, incluindo abaixo 
das informações sobre o título pretendido: 
(espaço-3) 

Aprovada em (dia) de (mês) de (ano) (em letra arial tamanho 12) 
(espaço-3) 

Comissão Examinadora: 
(espaco-3) 

______________          (assinatura)______________________________
Prof, nome (Titulo, área de especialização) - Sigla da instituição 
(espaço-3) 

______________          (assinatura)______________________________
Prof, nome (Titulo, área de especialização) - Sigla da instituição 
(espaço-3) 
 

______________          (assinatura)______________________________
Prof, nome (Titulo, área de especialização) - Sigla da instituição 
(espaço-6) 

   _ _____________ (assinatura)______________________________
Prof, nome (Titulo, área de especialização) - Sigla da instituição 
(orientador) - centralizado 

* Não incluir as três últimas linhas da pagina de rosto 

 

 

 



 
f) Dedicatória (não há obrigatoriedade) 

g) Agradecimentos (não ha obrigatoriedade, mas em havendo não exceder duas 
páginas) 

h) Sumário (enumeração dos capítulos e suas subdivisões, lista de tabelas, figuras, 
nomenclaturas, referencias bibliograficas, anexos, indice remissive (opcional) 

i) Resume (deve conter n§o mais do que 500 palavras e resumir o argumento 
central do trabalho) * 

j) Abstract 

3. Capitulos Usuals (a ser definido pela CoordenacSo do Curso) 

 a) Citações bibliograficas • Autor(es), data 

Exs.: 
Um só autor: (Manson, 1993) 
Dois autores: (Manson e Holliday, 1992) 
Mais de dois autores:           (Manson et a/., 1996) 
Mais que uma citação do(s) mesmo(s) autor(es) do mesmo ano: 

(Martes ef a/., 1989a) 
(Martesefa/., 1989b) 

4. Parte pós-textual: 

a) Referdncias Bibliograficas 
Veja exemplos em 7. 

b) indice Remissivo (opcional) 

c) Anexos 

5. Questões Pertinentes:  

a) Número de Cópias. Oito cópias da versão definitiva do trabalho devem ser 
apresentadas a Coordenação do Programa. A UENF não têm a responsabilidade de 
participar na preparação ou apresentação do material 

 

 

 

 



 

 

6. Exemplos de Capas e Paginas de Rosto: 

a) Tese de Mestrado. 

b) Tese do Doutorado. 

7. Exemplos de Referdncias Blbliograficas 

1) Para artigos de revistas técnicas ou científicas 
2) Livro: um só autor 
3) Livro: mais de um autor 
4) Para capitulo em livro 
5) Obras anônimas 
6) Para teses, dissertações e trabalhos acadêmicos 
7) Autores corporativos 
8) Normas técnicas 
9) Trabalhos apresentados em eventos 
10) Artigos de jornal 
11) Artigos em suplemento de jornal 
12) Traduções 
13) Entrevistas 
14) Multimeios (Pitas de video, Filmes, Fotografias) 
15) Obras inéditas 
16) Mais que uma publicação do mesmo autor em um ano 

01) Para artigo em revista técnica ou cientifica. 

Sobrenome do autor do artigo, Prenome (primeira letra), ano, Titulo do artigo. 
Titulo do Periódico italico, abreviatura se apropriado em concordância com as 
normas internacionais), local de publicação (não essencial), numero de volume 
(numero do fascículo - não essencial):pagina inicial e final do artigo. 

Exs.: 
Tarapanoff, K. (1989) O profissional da informação em áreas de ciência e tecnologia 
no Brasil: características e tendências. Ciência da informação, Brasília, 18(2):03-119. 

Keay,   P.J.,  Wang,  Y.   (1997)  Applications  of flow  injection  analysis  to  
analytical biotechnology. Trends Biotechnol. 15:76-81. 

 

 

 

 



 
Wiegert, PA, Innanen, K.A., Mikkola, S. (1997) An asteroidal companion to the earth. 

Nature 387:685-686. 

Hetz, W., Hochholdinger, F., Schwall, M., Feix, G. (1996) Isolation and 
characterization of rtcs, a maize mutant deficient in the formation of nodal roots. 
Plant J. 10:845-857. 

02) Livro: um só autor/coordenador. 

Sobrenome do autor/coordenador, Prenome (abreviado) (Ano) Titulo: subtítulo. 
Edição. Local: Editora, volume (quando diferente do 1°) e numero de pagina. 

Ex.: Autor 
Robredo, J. (1986) Documentação de hoje e de amanhã: uma abordagem 
informatizada da Biblioteconomia  e  dos sistemas de informação.   2.  ed.   
Brasilia:  Associação dos Bibliotecarios do Distrito Federal, 400p. 

Ex.: Coordenador 
Croy, R.R.D. (ed.) (1993) Plant Molecular Biology Labfax. Oxford: BIOS Scientific 

Publishers Ltd., 382p. 

03) Livro: mala de um autor/coordenador. 

Menciona todos os autores separados entre si por virgula (,). 

Ex.: Autores 

Robredo, J., Fernandas, M., Castro, F. de. (1986) Documentação de hoje e de 
amanhã: uma abordagem informatizada da Biblioteconomia e dos sistemas de 
informaçãoo. 2. ed. Brasília: Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal, 400p. 

Ex.: Coordenadores 

Luc, M., Sikora, R.A., Bridge, J. (eds.) (1990) Plant parasitic nematodes in 
subtropical and tropical agriculture. Wallingford: CAB International, 629p. 

04) Para capitulo em livro. 

Nome do autor (ano) Titulo do capitulo normal. In: Nome do(s) coordenador(es), titulo 
do livro itálico. Edição. Local: Editora, paginas do capitulo. 

 

 

 



Exs.: 
Robredo, J. (1986) Documentação de hoje e de amanhã: uma abordagem 

informatizada da Biblioteconomia e dos sistemas de informação. In: Bruno, G. (org.) 
Temas sobre bibliotecas. 7. ed. Brasília: Associação dos Bibliotecários do Distrito 
Federal, p. 400-450. 

Rand-Weaver, MM Kawauchi, H., Ono, M. (1993) Evolution of the structure of the 
growth hormone and prolactin family. In: Schreibman, M.P., Scanes, C.G., Pang, 
P.K.T. (eds.) The endocrinology of growth, development, and metabolism in 
vertebrates. San Diego: Academic Press, p. 13-42. 

05) Obras anônimas. 

Anônimo (ano)... 

Ex.: Livro 

Anônimo (1986) Documentação de hoje e de amanha: uma abordagem 
informatizada da Biblioteconomia  e  dos sistemas  de  informação.  2.  ed.   
Brasilia:  Associação  dos Bibliotecários do Distrito Federal, 400p. 

Ex.: Artigo 
Anônimo (1993) Agricultural workers claim impotence and sterility caused by 

exposure to nematicides. Agrow 179:16. 

06) Para teses. 

É a mesma de livros, acrescentando ao final o tipo de trabalho (título e área) - 
Local e Instituição onde o trabalho foi defendido, paginas. 

Exs.: 
Robredo, J. (1986) Documentação de hoje e de amanha: uma abordagem 

informatizada da Biblioteconomia e dos sistemas de Informação. Tese 
(Mestrado em Biblioteconomia) -Campos dos Goytacazes- RJ, Universidade 
Estadual do Norte Fluminense - UENF, 400p. 

Turnbull, S.R. (1995) Analysis of plant parasitic nematode interactions with 
Arabidopsi thaliana. PhD thesis, University of Leeds, U.K., 253p. 

 

 

 

 

 



07) Autores corporativos. 

7.1 - Se o indicador geográfico constar do nome da instituição. (se o dado da 
editores for o mesmo que o de autoria, não e precise indicar a editora, no caso da 
obras ter mais de um volume, menciona-se o numero de volumes existente seguido da 
letra v.) 

Ex.: 
Universidade Estadual do Norte Fluminense (1997) Catálogo de teses da 

Universidade Estadual do Norte Fluminense. 3. ed. Campos dos Goytacazes, RJ, 
3v. 

7.2- Se o indicativo geográfico não constar do nome da instituição. 

Ex.: 
Brasil (1997) Ministério de Educação e Desportos. Registro interno. Brasília, 1997. 
200p. 

08) Normas técnicas. 

Órgão normalizador. Ano.Titulo: numero da norma. Local. 

Ex.: 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (1989) Referencias bibliográficas: NBR 

6023. Rio de Janeiro. 

9) Trabalhos apresentados em eventos. 

Sobrenome do autor do artigo, Prenome. Ano de realização. Titulo do artigo. 
Titulo do Evento ou de Anais, Numero, Local de realização do evento. Local: Editora. 
Indicação da parte referenciada. 

Ex.: 
Azevedo, A. da (1994) The product scientific and technological information in the 

Amazonia Region context. Anais do Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e 
DocumentagSo 25, Rio de Janeiro: Associação dos Bibliotecários do Rio de 
Janeiro, v. 2, p. 1015-1100. 

 

 

 

 

 



10) Artigos em jornal. 

Sobrenome do autor do artigo, Prenome. Titulo do artigo. Titulo do jornal, local 
de publicação, data (dia, mês e ano). Páginas. 

Ex.: 
Bastos, P. P. (1997) Campos recebe visita do governador. Monitor Campista, 

Campos dos Goytacazes, 22. jul. p. 12. 

11) Artigos em suplemento de jornal. 

Sobrenome do autor do artigo, Prenome. Data. Titulo do artigo. Titulo do jomal, 
local de publicação, Título do suplemento, paginas. 

Ex.: 
Bastos, P. P. (1997) Campos recebe verbas. Monitor Campista, Campos dos 

Goytacazes, 22. jul. Economia, p. 4. 

12) Traduções. 

Sobrenome do autor, Prenome. Data. Titulo. Nome do tradutor. Local : 
Editora, Paginas. 

Ex.:      .    ' •,         •'      :^     •        . • • • • • • • ' . -     " • - •       -. ..'.-   •• 
• 
Landau, L. (1997) Mecanica. Tradução de José Severo de Camargo Pereira. São 

Paulo: Hemus, 235p. 

13) Entrevistas. 

13.1 Entrevistas originais. 

Sobrenome do entrevistado, Prenome. Data. Titulo. Nota de entrevista. 
"~S!: 

Ex.: 
Cardoso, F. H. (1996) Educação no Brasil. Entrevista concedida a Jose da Silva. 

 

 

 

 

 



13.2 Entrevistas publicadas 

Sobrenome do entrevistado, Prenome. Titulo da entrevista. Referenda da 
publicação consultada ( periódico ou livro). Nota de entrevista. 

Ex.: 
Cardoso, F. H. (1997) Educação no Brasil. Veja, São Paulo, v. 50, n.8, 15 de jul.. 

Entrevista concedida a José da Silva. 

14) Multimeios. 

14.1 Fitas de vídeo 

Autor (ano), titulo do vídeo. Local: Produtora: Distribuidora, Numero de Unidades 
físicas (duração em minutos ) : sistema de gravação, indicação de som, (dublagem 
ou legenda), indicação de cor. 

Ex.: 
Silva, J.G da (1997) Criação de galinhas.  São Paulo : Arte Nova : Bandeirantes 

Vídeo, 1 videocassete. (120min): VMS, som., color. 

14.2 Filmes cinematográficos 

Autor (ano) título do filme. Local: Produtora; Distribuidora, Numero de 
unidades físicas (duração em minutos) : indicação de som, (legendas ou dublagem), 
indicação de cor; largura em milímetros. 

Ex.: 
Lang, F. (1930) M - o vampir de Dusseldorf. Berlin: Ufa; Dist. Odeon Films, 1 bobina 

(95 min): som (legendado), preto e branco; 16mm 

14.3 Fotografias 

Sobrenome do fotógrafo, Prenome. Ano. Titulo. Numero de unidades fisicas : 
indicação de cor; dimensões. 

Ex.: 
Silva, J. da. (1997) Revolta popular. 1 fot.: color; 20x40cm. 

 

 

 

 

 



14.4 Internet-CD-ROM 

1- Referências em CD-ROM: Ao apresentar as referencias obtidas a partir de CD-
ROM, deve-se adotar a mesma filosofia utilizada em referencias comuns. 

Ex.: 
SECTEC/RJ (1996) "Matriz Energética do Estado do Rio de Janeiro", CD-ROM Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil. 

Obs: No caso de Anais de Congresso, na impossibilidade de se apresentar o 
"numero da pagina", deve-se informar a seção do CD-ROM onde o trabalho se 
encontra. 

Ex.: 
Freitas, A. L. P. e Costa, H. G. (1996) "Seleção de Ferramentas de Corte para a 

Usinagem Utilizando o Método ELECTRE", CD-ROM dos Anais do XVI 
ENEGEP- II Congresso International de Engenharia de Produção - Seleção de 
Processos de Fabricação, Piracicaba, SP, Brasil. 

2- Referencias na Internet: Ao apresentar as referências obtidas a partir da Internet, 
deve-se adotar a mesma filosofia utilizada em referencias comuns. No entanto e 
relevante adicionar o endereço da "home page" e a data em que ela foi consultada. 

Ex.: 
Bergmiller, G. - The Inclusion of Environmental Costs in MCDM Problens; 
http://www.informs.Org/Conf/NO95/TALKS/MA08.3.html em 01/09/97 pagina mantida 
pela INFORMS. 

15) Obras inéditas: 

Sobrenome, Prenome. Titulo. Local, Ano. Tipo de evento (palestra,  
comunicação oral, carta, notas de aula e outros). Data (dia, mês e ano). 

Ex.: 
Silva, J. da (1983) Como produzir milho. Palestra proferida no Departamento de 

Agricultura, Unlcamp, Campinas - SP, 10 set. 1983. 

 

 

 

 

 

 



16) Mais que uma publicação do mesmo autor (ou mesmo primeiro autor) em um ano. 

Adicionar uma letra em ordem alfabética depois do ano: 

Ex.: 
Martes, L.,, Gardener, C.C., Chang, K.C. (1989a) Gene silencing in petunia. Plant 

Mol. Bbl. 6:23-33. 

Martes, L., Meier, K., Silva, MA da, Chang, K.C. (19896) Methylation patterns of two 
foreign genes in petunia. Science 234:88-91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



(CAPA) 

TÍTULO, TÍTULO, TÍTULO, TÍTULO, TÍTULO, TÍTULO, TÍTULO, 
TÍTULO, TÍTULO, TÍTULO, TÍTULO, TÍTULO 

MARIA JOSÉ DA SILVA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE - UENF 

CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ 
SETEMBRO-1997 

 

 

 



(PAGINA DE ROSTO) 

TÍTULO, TÍTULO, TÍTULO, TÍTULO, TÍTULO, TÍTULO, TÍTULO, 
TÍTULO, TÍTULO, TÍTULO, TÍTULO, TÍTULO 

MARIA JOSE DA SILVA 

"Tese/Dissertação apresentada ao Centre de 
..., da Universidade Estadual do Norte 
Fluminense, como parte das exigências para 
obtenção de titulo de Doutor/Mestre em ... 
(nome do Curso)". 

Orientador: Prof, (nome do Orientador) 

CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ 
SETEMBRO-1997 

 

 

 



(PAGINA DE APROVAÇÃO) 

TÍTULO, TÍTULO, TÍTULO, TÍTULO, TÍTULO, TÍTULO, TÍTULO, 
TÍTULO, TÍTULO, TÍTULO, TÍTULO, TÍTULO 

MARIA JOSÉ DA SILVA 

"Tese apresentada ao Centro de ..., da 
Universidade Estadual do Norte 
Fluminense, como parte das exigências 
para obtenção de titulo de Doutor (ou 
mestre) em... (nome do Curso)". 

Aprovada em (dia) de (mês) de (ano) 

Comissão Examinadora: 

_______________(assinatura)_________________ 
Prof. José da Silva (Doutor, Antropologia) - UFRJ 

_______________(assinatura)_________________ 
Prof. Joao da Silva (Doutor, Economia) – UFF 

_______________(assinatura)_________________ 
Prof. Antônio da Silva (Doutor, Sociologia) - UFV 

 

_______________(assinatura)_________________ 
Prof. Pedro da Silva (Doutor, Sociologia) – UENF                    

Orientador 

                                                                     

 

 


